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Til læsere af BrevdueNord.dk:
Læsere af denne hjemmeside har vel bemærket, at der har været lidt stille
de sidste måneder. Det har dog sin naturlige forklaring. For det første har
jeg haft travlt med vægge og vinduer, der skulle males og kalkes. Det er en
ældre ejendom, som dog er velholdt men skal have en regelmæssig
overhaling. Jeg mangler nu at fælde de udgåede træer på grunden, men det
går vel.
Jeg har ved siden af dette startet artikler af 3 nordjyske mestre op og det
kommer i Brevduen til vinter. Billederne af mestrenes duer bliver taget når
de er helt færdigfældet idet der skal tages et vingebillede af de bedste duer.
Ser vi nu på tallet i DdB med 5XDdB flyvninger, er antallet af aktive slag
faldet. Antallet af aktive læsere på denne side, er imidlertid ikke faldet,
hverken fra udenlandske der udgør 60% eller danske der udgør de 40%.
Jamen det er da bare glædeligt og tak for det!

Kommende artikler
Når vinteren kommer, er der mere tid til at lave artikler, men det er dog
efterhånden min klare fornemmelse, at det fremover bliver svært at skaffe
nyt materiale til artikler om duer. Jeg er begyndt på en artikel af Colin
Walker om "Kapflyvningsform og fældning". Alle artikler fra Colin Walker
stammer fra hans bog "The Pigeon", men nu synes jeg, at det tynder ud i de
relevante artikler at oversætte fra bogen. Der er en del artikler om hvordan
man obducerer en due og finder diverse sygdomme, men det synes jeg er
lidt for specielt.
Jeg har ret til at oversætte fra den kendte brevdue side PIPA. Jeg har oversat
en del artikler fra PIPA der står på engelsk, men ser man på kvaliteten af
disse artikler er det ikke alle, der er lige gode. Har man fx 8 artikler at vælge
imellem, er det kun de 3 eller 4 der er brugbare. Går man ind på PIPA i dag,

BrevdueNord.dk

Side 1

har siden fået et nyt smart design, men man har droppet alle artiklerne, men
PIPA er faktisk kun en webside med omtale af mestre og salg af deres duer.
Jamen - jamen kan du spørge kære læsere: Er der ikke nogle dygtige og
kendte brevduefolk i Dk. der kan skrive nogle gode artikler om duer? Svaret
er absolut ja! Det er sådan, at bliver et slag mester i et mesterskab, vil man
hellere end gerne fortælle hvordan man har vundet dette mesterskab, men
spørger man ind til om nogle af disse kunne tænke sig at skrive en artikel
om duer, er svaret et rungende NEJ! Mange af de artikler Colin Walker har
skrevet, kunne være lavet af dygtige danske brevduefolk, men nu er det nok
sådan at Colin Walker ikke kender den danske Jantelov der siger at "Du skal
ikke tro du er noget" eller "Du skal ikke tro du er klogere end os" osv.
Man træffer også medlemmer lokalt der har en stor viden om fx de dygtige
mestre i Belgien og har på dette felt en enorm viden også tilbage i tiden. Her
tænker jeg : "Hovsa dette vil læserne i BrevdueNord gerne læse om!"
Hvorefter man spørger vedkommende om han kunne tænke sig at skrive for
BrevdueNord? Men nej, mandens øjne flakker og han ser meget chokeret ud!
Det er bedre over en øl i kurverummet at udbrede sin ekspertise.
Men - men der dukker nok noget op, og lad os nu se!

Forsøg på censur
Da jeg startede op med denne hjemmeside besluttede jeg følgende: Ingen
reklamer for produkter af enhver art til duerne. Ingen artikler om det
organisatoriske,da det findes i Brevduen og Facebook websider. Kort og
godt er jeg en fri mand her på BrevdueNord der ikke kan hænges op på
bestemte produkter eller er afhængig af tilhørsforhold til bestemte
grupperinger i DdB.
I tidens løb har jeg dog sagt ja til indlæg til gavn for brevduesporten, eller
undtagelsesvis indlæg om DdB rent organisatorisk, bare det ikke indeholder
injurierende tekst. Et af disse indlæg blev åbenbart taget ilde op fandt jeg ud
af ved en samtale med en formand for en forening. Denne formand rablede
af sig hvor forkert det var at jeg tog dette indlæg simpelt hen fordi
indlæggets forfatter havde en anden mening end han og hans forening! Det
er mit klare indtryk, at det var et forsøg på censur over for en enkelt person
der sidder med en hjemmeside. Denne forening er topstyret og hvis man
spørger medlemmerne om hvorfor de ikke siger deres mening svarer de: "Vi
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tier og samtykker!" Denne forening har altså svært ved at forstå, at andre
har en anden mening, hvilket er udemokratisk. Denne forening tager ikke
ordet i Brædstrup eller skriver indlæg i Brevduen om sin mening. Den
kendte forfatter Carsten Jensen har skrevet om den slag mennesker og han
kalder dem for " Klamme, skimlede og mørke kælder mennesker!"

De elektroniske medier
Som verden ser ud i dag har de elektroniske medier fuldstændigt forandret
vores hverdag. Det samme gælder også for brevduesporten fordi der nu er
mange muligheder for at promovere vores sport og bruge det elektroniske
progressivt i sporten.
Jeg har sendt et brev til HB hvor jeg ridser nogle tiltag op vi kan bruge med
de elektroniske midler der findes.
1. Vi kan lave PR med videofilm hvor der er en række korte informative
videoer om sporten og disse findes selvfølgelig på YouIube hvor der er en
masse yngre mennesker der surfer løs. YouTube er i dag et af de mest
besøgte websites i verden.
2. Brevduen er nu lagt ind elektronisk på PDF.
Er der fx en artikel om en mester i DM laves en kort video på 5-8 minutter
der lægges ind på YouTube og derefter vedhæftes artiklen til sidst.
3. Når vores duer løslades skal vi filme med en drone der hænger over
vogntoget, alternativt filme fra jorden eller dreje dronen i luften (se film
under videofilm).
4. Vi kam lave videoklip fra fx mødet i Brædstrup eller andre
mødeaktiviteter såsom udstillinger eller frilufts arrangementer.
Jamen spørges der nu kan vi lave noget sådant? Nogle husker nok
vaneforbryderen "Det borende X" der gravede en tunnel ud fra Horsens
Statsfængsel og efterlod sig en seddel med ordene:

"Hvor der er en vilje er der en vej!"
Mange sportslige hilsner
Ove Fuglsang Jensen
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